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JAARVERSLAG COMBIWEL 2021

We hebben met veel plezier dit jaarbericht samengesteld. Vanuit alle werkorganisaties
die Combiwel rijk is kunnen we stellen dat 2021 weer een bijzonder jaar was.  Dat we
trots zijn op wat we mét en vóór de Amsterdammers en Amsterdammertjes kunnen

betekenen staat buiten kijf.  Hopelijk beleeft u als lezer én kijker, want de interviews
kunt u lezen en/of online bekijken evenveel plezier als dat wij tijdens ons werk beleven. 

 
Veel lees- en kijkplezier toegewenst! 
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2021 stond voor een flink deel weer in het
teken van het Corona-virus. En ook dit jaar zijn
we – binnen de beperkingen die er waren –
blijven zoeken naar manieren om er steeds zo
veel als mogelijk te zijn voor de Amsterdammer
en Amsterdammertjes. Onze aanpak was
daarbij ongewijzigd. We werden er zelfs steeds
‘handiger’ in. We zijn van mening dat we goed
geslaagd zijn in onze missie. 

Daarnaast bleven we natuurlijk verder werken
aan onze agenda. Inhoudelijk verder
ontwikkelen, de organisatie versterken,
samenwerking zoeken. Om zo onze impact op
Amsterdam en haar Amsterdammers en
Amsterdammertjes te vergroten. We hebben
een goede koers. Die houden we vast. En dat
is ook in 2021 gelukt. We zijn trots op wat we
bereikt hebben. 

Daarom op deze plaats dan ook alle
complimenten aan de vrijwilligers,
medewerkers en management van Combiwel.
En eenieder die heeft bijgedragen aan dat wat
we bereikt hebben. Iedereen kan trots zijn op
het geleverde werk! Combiwel staat er eind
2021 weer beter voor dan aan het begin.

Op 1 april gingen in Amsterdam de Buurtteams
van start. Combiwel startte in Amsterdam
West haar buurtteams. Een belangrijke
ontwikkeling! Wij – en onze collega
buurtteams – zijn goed uit de startblokken
gekomen. De Buurtteams vormen een
laagdrempelige plek waar Amsterdammers met
al hun zorgen en vragen terecht kunnen. 

In het afgelopen jaar hebben Young Originals –
in samenwerking met andere collega-
organisaties – stedelijk gelanceerd. Dit concept
ontwikkelden we in de afgelopen jaren. We
zijn er trots op dat dit project zo goed in een
behoefte van jongeren voorziet.

Als organisatie hebben we dit jaar weer flink
energie gestoken in het werken volgens de
principes van ‘samensturing’. Enerzijds door
kwesties in de buurt op deze manier aan te
pakken. En anderzijds als manier van (samen)
werken. We geloven in de kracht van de
methodiek. We geloven dat deze leidt tot
betere en beter gedragen oplossingen voor
problemen. Iets waar we de komende jaren mee
door zullen gaan. 

Ook in de kinderopvang zetten we de wereld op
zijn kop. Onze droom van IKC-partner en
kenniscentrum hebben we verder vorm weten
te geven. Dit mondde uit in vijf
samenwerkingsovereenkomsten met scholen.
We zijn ervan overtuigd dat we zo meer kunnen
betekenen voor de ontwikkeling van
Amsterdammertjes.

We werken graag samen, omdat we zo meer
kunnen betekenen. We doen dat   vanuit een
eigen overtuiging. We bleven in het afgelopen
jaar investeren in samenwerking en
samenwerkingsverbanden. Zo werken we onder
andere samen in de Combinatie, als stedelijke
buurtteamorganisaties, in het buurtwerk en met
informele en formele partners. 

We hebben de met onze opdrachtgevers
afgesproken prestaties goed weten te leveren.
Het is belangrijk om als organisatie een paar
operationele zaken goed onder controle te
hebben om ervoor te zorgen dat dit ook zo
blijft. En dat lukt ons. Financieel gaat het goed.
En de belangrijkste operationele parameters
staan in het groen. 

Wij zijn nog niet klaar! We hebben alweer
nieuwe plannen. Want we blijven eraan werken
om een stevige en toonaangevende specialist te
zijn én te blijven op ons werkterrein. Er is nog
voldoende werk aan de winkel!

Iedereen kan trots zijn op het
geleverde werk!  

JAARVERSLAG COMBIWEL 2021

Combiwel en elk van haar onderdelen zet zich
in voor Amsterdammers en
Amsterdammertjes. De maatschappelijke
opdracht die we delen – elk vanuit onze
disciplines – voeren we uit in soms
verschillende omgevingen en met soms
verschillende opdrachtgevers en partners. We
kiezen voor een Combiwel dat als geheel een
sterke en invloedrijke positie inneemt. De inzet
voor de Amsterdammer en Amsterdammertjes
is wat we delen!

Hopelijk zal corona in 2022 een minder stevige
rol spelen in de samenleving en ons werk. Die
garantie hebben we natuurlijk niet. We hebben
wel geleerd.  We kunnen adequaat reageren.
En we zijn creatief en flexibel waardoor we er
steeds – binnen de geldende maatregelen –
voor de Amsterdammers en
Amsterdammertjes kunnen zijn. De financiële
impact van de crisis is de afgelopen jaren
beperkt gebleven. En dat zal – zeker bij een
bestendige handelingslijn van onder andere de
gemeente Amsterdam – in 2022 naar
verwachting niet anders zijn. 

De koers die we varen is goed! We blijven
daarom voortbouwen op de afgelopen jaren.
We blijven werken aan het vergroten van
eigenaarschap, resultaatgerichtheid en andere
aspecten die je van een moderne organisatie
en haar medewerkers mag verwachten. We
kiezen ervoor om de verantwoordelijkheden
lager in de organisatie te beleggen. 

Agenda en verwachtingen 2022Agenda en verwachtingen 2022Agenda en verwachtingen 2022
Het verder ontwikkelen van de buurtteams,
verstevigen van de sociale basis, versterken
van de samenwerking tussen buurtteams en
sociale basis en doorzetten op IKC-vorming
blijven het fundament onder onze koers.
Daarnaast zullen we ervoor moeten zorgen dat
we in de aanbesteding MO/BW ons werk voor
Kamers met Kansen en de AOC’s opnieuw
gegund krijgen, zodat we ons kunnen blijven
inzetten voor die specifieke doelgroepen. 

De coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne, de
stijgende energieprijzen en inflatie, zijn
allemaal grote onderwerpen die veel
Amsterdammers en Amsterdammertjes raken.
Wij willen er voor hen zijn! Samen slaan we
ons er doorheen.

Zoals gezegd: genoeg werk aan de winkel!

Jørgen Weekers

Jørgen Weekers, algemeen directeur, bestuurder Combiwel
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We noemen onszelf De Club. De Ontmoetingsclub De Pijp. Je werkt hier met mensen in alle
soorten, kleuren en maten en op verschillende niveaus. Dementie kan namelijk iedereen treffen,
van hoog tot laag. Het is heel zinvol en waardevol werk. Ik ben blij dat we iedereen ook in 2021 -
ondanks corona - persoonlijke aandacht hebben kunnen geven en dat we ook de mantelzorgers

daarbij niet vergeten.
 

Mara Kriger, sociaal werker dementie en mantelzorg AOC Zuid
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Vooral ook in het tweede coronajaar 2021
hebben we de vruchten geplukt van de
samenwerkende krachten in de buurten. Je
werkt met elkaar, naast elkaar en voor elkaar,
met als belangrijkste doel dat Amsterdammers
naar elkaar om kijken en we samen zorgen
voor sociale en energierijke buurten.

Voor de arbeidsmarkt is er in 2021 een
indrukwekkend plan de campagne gelanceerd
met de slogan: Blij dat je in de Buurt bent. Een
pakket met videofilms, foto’s, storytelling,
social mediastrategieën en een heus manifest
zijn in stelling gebracht en bestoken de
arbeidsmarkt met ons verhaal. En dat is een
trots verhaal. We merken nu al dat mensen
graag bij ons komen werken. 

In dit jaarbericht is Buurtwerk een van de
onderdelen van Combiwel die kort en bondig
het jaar 2021 over het voetlicht brengt. Dat
doet helaas nooit genoeg recht aan alles wat
we hebben gedaan en geeft niet genoeg
credits aan iedereen die het mogelijk maakt.
Maar in ons hart weten we dat er meer is om
trots op te zijn. Voor dit jaarbericht beperken
we ons tot het uitlichten van enkele parels.
Ook tref je een aantal quotes aan van
buurtwerkcollega’s. Twee fantastische
vrouwen die via onze welzijnscoach uit hun
isolement zijn gekomen en nu vrijwilligerswerk
doen in Nieuw-West hebben samen een
interview gegeven. 

Veel plezier bij het lezen van dit jaarbericht.
En ook in 2022 zeggen wij: “Blij dat je in de
buurt bent!”

 
Monique de Vries

Toen ik op 9 november 2021 op onze
buurtwerkdag in De Meervaart de zaal
rondkeek voelde ik me trots. Ik zag meer dan
100 bevlogen, gemotiveerde en energierijke
collega’s van allerlei pluimage. Alle kleuren
van onze stad zag ik op de tribune en ook
verschillende kledingstijlen, van punk tot
mantelpakje. Men praatte enthousiast met
elkaar, er werd gelachen en ik zag iemand
een traan wegpinken. Het leven zelf, een
buurtje met elkaar. Jongerenwerkers,
talentmakelaars, sporters, buurtwerkers,
welzijnscoaches, sociaal werkers dementie &
mantelzorg, sociaal locatieleiders,
coördinatoren en projectmedewerkers, uit de
stadsdelen Zuid, Nieuw-West, West en de
ijzersterke club collega's uit Noord. “Wat een
mooi stel!”, dacht ik bij mezelf. Dit zijn de
Amsterdamse krachten die ertoe doen. Zij
smeren de radartjes voor het sociaal
functioneren van onze stad. Menselijk
kapitaal van grote waarde. 

De dag in de Meervaart ging over onze drie
belangrijkste speerpunten in 2021:
samensturing, werkdruk en
arbeidsmarktcommunicatie. Hoe kunnen we
met elkaar komen tot een samensturende
werkwijze die de werkdruk binnen de perken
houdt? Hoe laten we zien dat je ertoe doet
als je bij ons komt werken? Er zijn op deze
dag heel wat goede ideeën aangereikt om
e.e.a. te beïnvloedden. Deze zijn
meegenomen en krijgen hun weerslag in een
veranderende aanpak. We hebben tijd
ingeruimd voor innovatie, voor het
ontwikkelen van onze vakkennis en voor
meer verdieping van onze methodieken en
werkwijze. 

Hoe we het ook doen en wat we ook doen,
we kunnen het niet alleen. Juist het samen
optrekken met de Amsterdammers, met
collega-organisaties, met de gemeente, met
partners en bedrijven, zit ingebakken in onze
aanpak. 

Blij dat je in de buurt bent! 
Monique de Vries, directeur Combiwel Buurtwerk
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Monique: ‘Of ze bleven weg, dus dan zagen
we ze helemaal niet meer. Of ze waren
gewoon bang om contact met mensen te
hebben. We hebben ook iemand hier van de
WMO-groep, die mevrouw die wil nog steeds
afstand. Ze heeft alle vaccinaties gehad, maar
niemand mag bij haar in de buurt komen.
Daaraan merk je het wel.’

Wat waren de mooie momenten in 2021?
Monique: ‘De Groene Kans, die ging altijd
door. Er komen vrij veel mensen op af. Met
slecht weer, mooi weer, in de corona tijd zijn
ze toch allemaal gekomen. Elke woensdag!’ 

(De Groene kans is een initiatief tegen
voedselverspilling. Producten die niet meer
verkocht mogen worden uitgedeeld aan
buurtbewoners die het goed kunnen
gebruiken red.)

Waren jullie heel erg nodig voor je gevoel?
Allebei overtuigend: ‘Ja!’

Hoe merkte je dat? 
Meriam: ‘Ze hebben een blij gezicht om ons
weer te zien en praatjes te maken.’ 
Monique: ‘Wij zijn de praatjesmakers, ze
noemen ons ook M&M hier.’ Lachen allebei.
Meriam: ‘We zijn altijd samen. Vanaf de eerste
dag. We hadden zo’n klik en nu nog. We
kunnen echt niet zonder elkaar. Bij ‘t
Blommetje dan.’

Heb jullie het idee dat je soms het verschil
voor iemand kunt maken?
Lange stilte…. 
Monique: ‘Jazeker, dat je toch iets voor
diegene doet. Dat geeft je een goed gevoel.
Zoals een oudere mevrouw, die geven we elke
woensdag een beetje fruit. Dat brengen we
naar haar toe. Maar nu is ze twee maanden
geleden gevallen en heeft ze haar arm
gebroken. En ja, het is niet echt verzorgen,
maar we houden wel contact met haar elke
keer. Of we bellen haar even op hoe het met
haar gaat of we brengen iets lekkers bij haar.
Dat hebben we wel met meer mensen, niet
alleen zij.’

Van ‘mensenangst’ naar
‘praatjesmakers’
MONIQUE EN MERIAM, VRIJWILLIGERS BIJ 'T BLOMMETJE, BUURTWERK

Wie zijn Meriam en Monique? 
Het onafscheidelijke duo, ook wel M&M, is
vrijwillig gastvrouw bij Huis van de Wijk ’t
Blommetje, een locatie in Nieuw-West van
Combiwel Buurtwerk. Meriam doet het werk
inmiddels vijf jaar, Monique nu vier jaar. 

Behalve praatjes, gaan er liters en liters thee
en koffie doorheen bij ’t Blommetje. ‘Dat is
het belangrijkst’, lacht Monique. Maar mensen
komen ook binnen voor advies, hulp bij het
invullen van formulieren, als ze een afspraak
hebben en niet weten waar ze moeten zijn of
als ze iets niet begrijpen’, legt Meriam uit.
Meriam en Monique vertellen op ‘hun’ locatie
hoe zij het jaar 2021 hebben beleefd.

Waarom ben je hier vrijwilliger geworden?
Meriam: ‘Ik wil er graag bij horen, bij de
maatschappij.’
Monique: ‘Je wilt iets doen voor de mensen..’
Meriam: ‘Ja, klaarstaan voor de mensen.’
Monique: ‘Ik voelde me ook gewoon… ik zat
altijd de hele dag thuis en ik wilde iets doen
voor de medemensen. Dat heeft me wel goed
gedaan. Toch?’ Kijkt naar Meriam.
Meriam: ‘Ja, bij mij ook.’

Hoe kunnen jullie het jaar 2021 kort
samenvatten?
Monique: ‘Het jaar van de corona. Het was
wel een beetje anders dan de jaren hiervoor.
Er mochten heel veel dingen niet meer. We
zijn ook een tijdje gesloten geweest en
activiteiten gingen niet door.’

Zijn jullie naar creatieve manieren gaan
zoeken om toch contact te kunnen houden?
Monique: ‘We hebben hier op vrijdagochtend
een WMO-groep (Maatschappelijke
Ondersteuning red.), dat zijn oudere mensen
die sjoelen en die lunchen met elkaar, die
hebben we wel het hele jaar door kunnen
helpen. We hebben het ook buiten gedaan,
om gewoon op afstand..weetje. We hebben
ook picknicktafels nu, die hadden we
voorheen niet. Dus dan zaten ze gewoon op
afstand met elkaar te sjoelen.’

Was het contact met de mensen anders of
ingewikkelder?
Meriam: ‘Nou, anders! Door de corona zijn ze
bang om ziek te worden.’ 

JAARVERSLAG COMBIWEL 2021JAARVERSLAG COMBIWEL 2021JAARVERSLAG COMBIWEL 2021

Waar Meriam Karta en Monique Majoor voorheen zelf de nodige steun op
welzijnsgebied konden gebruiken, delen ze deze nu met liefde uit.
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Zijn er momenten waarvan je hebt geleerd?
En heb je een voorbeeld?
Monique: ‘Even kijken hoe ik dat moet zeggen
hoor…. Ik heb altijd in huis gezeten zegmaar, ik
had nooit gewerkt hiervoor. Dus dan kom je
hier en dan leer je veel dingen, van met
mensen omgaan. Gevoelens van andere
mensen. Ik weet niet. Het is moeilijk om het uit
te leggen.’ 

Het contact met mensen heeft jullie eigenlijk
veel geleerd?
Monique: ‘Ja, jazeker! Het contact met
mensen.’
Meriam: ‘Ik had drempelvrees, dus ik moest
hier (bij ’t Blommetje red.) komen voor een
cursus. Daardoor zag ik dat ik niet de enige
was met problemen met straatvrees ofzo. Ik
zei; Meriam, kom op, jij bent een hele mooie,
jonge vrouw. Waarom ga jezelf opsluiten in
huis, dat kan gewoon niet. En toen heb ik dat
(die cursus red.) gedaan en zag ik; oké, er
gebeurt toch niets met mij! Er was een
mevrouw, zij heeft ook hier gewerkt maar zij
ging naar Suriname, ze vroeg of ik hier wilde
werken. Ik zeg; oeh, dat is veel te snel voor mij.
Want ik was zo bang voor mensen. Maar ik
heb het toch langzaam opgebouwd. En nu is
het al vijf jaar geleden! Ik heb het echt naar
mijn zin!’ 
Monique: ‘Ik had hyperventilatie, ik durfde ook
nooit naar buiten. Dat heb ik bijna drie jaar
gehad.’
En nu heb ik er helemaal geen last meer van,
dus het doet me goed om gewoon met mensen
onder elkaar te zijn.’
Meriam: ‘Mij ook, want ik ben blij als ik zie dat
het woensdag is. Ik ben zo blij; kom op
Meriam! Heeeeerlijk…! Ik kom altijd met een
blij gezicht.’
Monique: ‘Ze lacht altijd.’
Meriam: ‘Ja, ik heb ook een leuke collega, dus
dankzij haar kan ik nu zeggen: Ik heb nu een
leuke collega, een vriendin, een zus, een alles.’
Monique: ‘Ja, klopt.’

Wat waren bijzondere momenten in 2021?
Monique: ‘Die groep van vrijdagochtend
hebben gezamenlijk een cadeau voor ons
gekocht. Dat was een bioscoopbon! Omdat ze
ons zo lief een aardig vinden en omdat we
altijd voor ze klaarstaan.’ 

Waar kijken jullie naar uit voor 2022?
Monique: ‘Nou dat corona snel weg is! Maar
het wordt ook gesloopt hier in mei, juni. Dus
we moeten naar een eh..’
Meriam: ‘Een andere locatie.’

Maar dan werken jullie straks dus niet meer
bij ‘t Blommetje, hoe vinden jullie dat?
Allebei: ‘Jammer!’

En voor de mensen die hier altijd naartoe
gegaan?
Allebei: ‘Ja, dat is heel erg jammer.’ 
Monique: ‘Zeker voor die ouderen, zij willen
allemaal niet zonder ons. Ze zeggen; jullie gaan
mee hoor. Jullie gaan mee! Ik zeg al tegen haar
Meriam; als we ergens anders kunnen voor één
dag bij bijvoorbeeld Het Anker (een Combiwel
Huis van de Wijk in Slotervaart red.) en die
ouderen gaan op de vrijdag naar een ruimte in   
de Kraemerschool, dan gaan we gewoon daar
naartoe op onze vrije dag. Gaan we een
ochtendje met hen zitten. Ik laat ze niet
schieten.’

COMBIWEL BUURTWERK 2021 UiTGELICHT   

Buurtpodcast De Pijp
Deze parel, De Buurtpodcast De Pijp, mag niet
ontbreken in dit jaarbericht. Het is namelijk
geen gewone podcast, waarnaar je alleen
vanuit je luie stoel kunt luisteren! Het is ook
een tour door De Pijp. 

Stel je voor: je loopt met je koptelefoon op in
de Pijp en je kunt via buurtbewoners de buurt
leren kennen. Deze buurtbewoners vertellen
over hun jeugd, waar zij hun haren laten
knippen, waar je het beste in het zonnetje kunt
zitten en er zijn anekdotes over plekken in de
Pijp waar liefde is ontstaan, over gekke
voorvallen en nog veel meer! Je wordt als het
ware meegenomen in de leefwereld van de
buurtbewoner en zijn/haar buurt. Als je naar ze
luistert sta je op de plek waarover ze vertellen.
Je ervaart hoe het is om daar te leven en te
wonen.

Contactloos verbinden
Voor dit project sloegen bewoner en
podcastmaker Suzanne Bakker en buurtwerker
Mariska van der Werf van Combiwel de
handen ineen. Het begon allemaal door Corona
en de toenemende isolatie van buurtbewoners.
Mariska zocht naar een manier om ‘contactloos
te verbinden’. 

De vele verhalen van de ouderen in huiskamer
De Pijp, de gewilde radioprogramma’s vol
gezelligheid van Radio Noord-Holland en de
vereenzaming die voelbaar was zette haar aan
het denken. 
Sinds de coronatijd assisteert Suzanne als
vrijwilliger de coördinatie van de moestuintjes
van het Huis van de Wijk in de Pijp en zo is zij
in contact gekomen met de inspirerende
buurtwerkers van Combiwel. Suzannes werk
kwam stil te liggen en ze had dezelfde
ervaringen als Mariska, maar vanuit een
bewonersperspectief. 

Mariska: ‘Samen bedachten we een verhaallijn
voor een audiotheater; een audiotour met een
mix van uit de eerste hand vertelde verhalen
van bewoners en achtergrondverhalen over de
buurt. Suzanne haar netwerk is groot en zij
stelde een professioneel team samen met een
illustrator (Monique Wijbrands), een schrijfster
(Annemarie Slotboom) en een sounddesigner
(Jolle Roelofs).’

Frans vertelt over zijn familiegeschiedenis en
jeugd in de buurt. Een ander omschrijft het
bankje waar ze anderen ontmoet. Willem
vertelt over de buurtwinkels en waarom hij van
hardlopen houdt. 

Bekijk het interview op video
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Dit is echt basisinformatie!
Afgelopen september startte pedagogisch
coach Marjolein van Vessem samen met

JAARVERSLAG COMBIWEL 2021

COMBIWEL BUURTWERK 2021 UiTGELICHT   
 En dat zie je: mensen komen niet per se om
een zak brood naar de tafel van Eimy. 

Af en toe, als het even rustig lijkt, loopt ze een
rondje langs de bezoekers. Zachtjes vraagt ze
mensen hoe het met ze is en wat ze nodig
hebben. “Niet dat ik me met ze bemoei! Ik ben
gewoon betrokken en nieuwsgierig. Ik let
gewoon goed op.”

Annemarie schreef verhalen vanuit de
schilderingen, objecten en planten in de buurt;
zo komt het standbeeld van Burgemeester
Tellegen tot leven. 
Wie meer wil kan de verhalen beluisteren in
een audiotour. Dan loop je door Willemsstraat
– zonder dat je precies weet waar hij woont –
en kijk je al luisterend door zijn ogen (en die
van andere vertellers) naar De Pijp. 

Met dank aan www.buurtwijs.nl voor het
interview, dat de bron is voor dit bericht.

Lees het hele interview en alle
achtergrondinformatie op de website van
Buurtwijs

Een volle week vol plezier, sporten en het
maken van nieuwe vrienden!

Zomervakantie
De hele zomer lang organiseerde Combiwel
Sport sport-, spel- en bewegingsactiviteiten
voor 4 t/m 12-jarigen. Naast de gebruikelijke
elementen op het land, in de zomer ook op het
water met zwemmen en windsurfen. De
zomervakantie werd afgesloten met een
spectaculaire Sport- en Funtoer in het
Olympisch Stadion.

De Amsterdamse Spelen
Eind september is er met meer dan
drieduizend kinderen van de groepen 6 t/m 8
van vijftig basisscholen de Amsterdamse
Spelen gehouden. Na een spectaculaire
opening met een Freerun show stonden
vervolgens in en rondom het Olympisch
Stadion verschillende Urban sporten,
buitensporten én funonderdelen centraal. Drie
dagen vol plezier, beweging en (talent)
ontdekken. 

De mini-marathon
Op zondag 17 oktober was er voor 4 t/m 12-
jarigen tijdens de officiele marathon van
Amsterdam een eigen ‘mini-marathon’.
Honderden kinderen renden die dag een eigen
aangepast parcours van ongeveer een
kilometer. Gestart werd met een warming-up
en tips, want niets zo onverstandig dan zomaar
te rennen zonder dat de spieren zijn
opgewarmd of zonder verdeling van je
krachten.

Maaike van der Linden, Coach GGZ in de Wijk
bij Combiwel. “Wij zijn een doorstroomlocatie,
dus het is hier veilig”. Samen met Combiwel
Buurtwerk, zette zij De Groene Kans op. In
hun woorden: een platform voor het
bevorderen van inclusie, samenwerking en
sociaal ondernemerschap, onder de paraplu
van duurzaamheid. Want, legt ze uit,
duurzaamheid hoeft geen doel op zich te zijn.

Bij De Groene Kans is het juist de sleutel tot
ander goeds. “We gingen van start aan het
begin van de coronacrisis”, vertelt Maaike.
“Buurtwerk had een deal met Mustafa,
manager bij de Albert Heijn op het
Osdorpplein. 
Zij doen fantastisch mee, want ze weten
inmiddels ook dat we voedselverspilling tegen
moeten gaan.” 

Brood, groente en fruit dat vanwege strenge
houdbaarheidsdata door de supermarkten niet
meer mag worden verkocht, kan worden
opgehaald en uitgedeeld. Met de deelbakfiets
van de buurt rijden vrijwilligers af en aan om
de spullen op te halen en aan te bieden. 

Dat je niet vereenzaamt bij De Groene Kans is
na één bezoekje al goed voor te stellen. Achter
de tafels met brood staat Eimy. Zij werkt
iedere woensdag als vrijwilliger bij De Groene
Kans. “Het is veel werk, maar ik vind het
gewoon gezellig. Is er iemand ziek, dan sta ik
stand-by. Het sociale contact, de praatjes, de
mensen, hun verhalen… Het is mijn hobby
geworden.” 

Combiwel Sport: van individu tot
groot evenement
In dit jaarbericht stippen we graag de grote
sportevenementen voor de jeugd aan. Want
die waren in deze coronatijd waardevol en
brachten een gevoel van vrijheid. Samen
sporten, samen spelen, samen verhalen maken
over succes en doorzettingsvermogen. En
natuurlijk ook je verlies leren incasseren.

Meivakantie
Op uiteenlopende locaties in De Pijp en Oud-
Zuid zijn er spannende een attractieve Urban
Sport activiteiten aangeboden. En met veel
succes. De 5 tot 14-jarigen leefden zich uit
met BMX-fietsen, Freerunning en
Skateboarden. 

De Groene Kans: Duurzaam, zorgzaam
en naar elkaar omkijken 
“Het is altijd een project geweest ter bevordering
van inclusie: we betrekken graag mensen met de
wind tegen”

Bij Huis van de Wijk ’t Blommetje in
Amsterdam Nieuw-West kun je iedere
woensdag groente, fruit en brood ophalen dat
door de supermarkt niet meer mag worden
verkocht. Maar je vindt er ook een bakkie en
een goed gesprek. Zo gaat De Groene Kans
voedselverspilling tegen én ontstaat een
veilige plek voor mensen met de wind tegen. In
2021 zijn er op meerdere plekken Groene
Kans projecten van start gegaan, o.a. in Bos en
Lommer en Geuzenveld. 8
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Wat er ook gebeurt, wij blijven altijd doen wat nodig is.
Lockdown of niet, wij blijven outreachend. 

 
 Team Vroeg Eropaf, Anthony Daamen en Edith Mathot
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Daarom hebben wij in 2021 een start gemaakt
met Samensturing op de Nieuwe Route. Hier
gaan we in 2022 volop mee door. Het geeft
medewerkers handvatten om zich verder te
ontwikkelen in hun vak, als collega en als
mens. In de praktijk wordt dit als zeer positief
ervaren! 

Met de maatregelen van corona erbij,
waardoor de bezetting op locatie minimaal was
en veel collega’s thuis werkten, was het een
hele uitdaging voor de teams om de nieuwe
werkwijze te implementeren en elkaar goed te
leren kennen. Daarom ben ik juist zo trots om
te zien hoe de teams zich met veel verve
hebben gestort op de nieuwe taak. Zij hebben
er alles aan gedaan om de overgang naar
Buurtteam Amsterdam zo vloeiend mogelijk te
laten verlopen voor de Amsterdammer. De
zorg en ondersteuning gingen altijd door. De
toewijding die de medewerkers hebben
getoond in deze tijd is echt
bewonderenswaardig. En dat komt omdat we
allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: de
Amsterdammer zo goed mogelijk helpen. 
In 2022 blijven we ons ontwikkelen en ik weet
zeker dat ook nu onze medewerkers zich weer
blijven inzetten. Dat vind ik een groot
compliment waard. Samen gaan we voor een
succesvolle voortzetting! 

 
Malika Mouhmouh

Directeur Buurtteam Amsterdam West

De overgang naar de buurtteams heeft heel
wat van ons gevraagd. Allereerst zijn er in
2021 zo’n 500 cliënten overgekomen van
ambulante ondersteuningspartijen in de stad.
Wat voorheen ambulante ondersteuning was,
is nu buurtteamondersteuning geworden.
Voor een deel kwamen er medewerkers met
de cliënten mee, voor een deel hebben wij
nieuwe medewerkers geworven. Al met al is
Buurtteam Amsterdam West met ongeveer
50 medewerkers gegroeid, ongeveer een
groei van ruim 50%! 

Daarnaast betekende de komst van de
buurtteams een nieuwe werkwijze. De
vragen van de Amsterdammer waren divers
en uiteenlopend. Veel vragen die eerder
elders terechtkwamen, kwamen nu op het
pad van de buurtteams. Dit vroeg flexibiliteit
en aanpassingsvermogen van onze
medewerkers. In diezelfde periode heeft er
een herverdeling van de teams
plaatsgevonden. 
Sinds de komst van de buurtteams werken
we met integrale teams, zodat in ieder team
de nodige expertise aanwezig is. 

In een buurtteam werken buurtteam-
medewerkers, schuldhulpverleners en sociaal
raadslieden. Daarnaast bieden wij collectieve
maatschappelijke dienstverlening vanuit ieder
buurtteam. Dit betekende voor veel
medewerkers dat zij met andere collega’s in
een team kwamen, met als groot voordeel
dat alle expertises in een team aanwezig zijn
en collega’s elkaar aanvullen. 

Wij vonden het belangrijk om naast het
implementeren van nieuwe processen
aandacht te besteden aan de manier waarop
dat gebeurt. Hoe er wordt samengewerkt in
teams en hoe je gebruik kunt maken van
elkaars kwaliteiten. Wat regie en
eigenaarschap betekenen voor je werkgeluk.

De toewijding van medewerkers is
echt bewonderenswaardig
Malika Mouhmouh, directeur Combiwel Buurtteams West

2021 was voor Stichting Combiwel2021 was voor Stichting Combiwel2021 was voor Stichting Combiwel
Buurtteams (Buurtteam Amsterdam West) eenBuurtteams (Buurtteam Amsterdam West) eenBuurtteams (Buurtteam Amsterdam West) een
bijzonder jaar. Alles stond in het teken van debijzonder jaar. Alles stond in het teken van debijzonder jaar. Alles stond in het teken van de
komst van de nieuwe buurtteams inkomst van de nieuwe buurtteams inkomst van de nieuwe buurtteams in
Amsterdam. In 7 stadsdelen hebben 7 coalitiesAmsterdam. In 7 stadsdelen hebben 7 coalitiesAmsterdam. In 7 stadsdelen hebben 7 coalities
de opdracht gegund gekregen om invulling tede opdracht gegund gekregen om invulling tede opdracht gegund gekregen om invulling te
geven aan de buurtteams. In Amsterdam-Westgeven aan de buurtteams. In Amsterdam-Westgeven aan de buurtteams. In Amsterdam-West
bestaat de coalitie uit Combiwel, HVO-bestaat de coalitie uit Combiwel, HVO-bestaat de coalitie uit Combiwel, HVO-
Querido en De Regenboog Groep. Vanaf 1Querido en De Regenboog Groep. Vanaf 1Querido en De Regenboog Groep. Vanaf 1
april 2021 zijn de buurtteams hét adres voorapril 2021 zijn de buurtteams hét adres voorapril 2021 zijn de buurtteams hét adres voor
Amsterdammers voor ondersteuning metAmsterdammers voor ondersteuning metAmsterdammers voor ondersteuning met
betrekking tot vragen over zorg, wonen, werk,betrekking tot vragen over zorg, wonen, werk,betrekking tot vragen over zorg, wonen, werk,
geld, gezondheid, meedoen en veiligheid.geld, gezondheid, meedoen en veiligheid.geld, gezondheid, meedoen en veiligheid.
Buurtteams zijn in de hele stad te vinden: altijdBuurtteams zijn in de hele stad te vinden: altijdBuurtteams zijn in de hele stad te vinden: altijd
is er een buurtteam in de buurt van deis er een buurtteam in de buurt van deis er een buurtteam in de buurt van de
Amsterdammer. De buurtteams werken nauwAmsterdammer. De buurtteams werken nauwAmsterdammer. De buurtteams werken nauw
samen met vrijwilligers, de gemeente ensamen met vrijwilligers, de gemeente ensamen met vrijwilligers, de gemeente en
formele en informele partners. Bovendien is erformele en informele partners. Bovendien is erformele en informele partners. Bovendien is er
een stevig stedelijk programmateam opgezeteen stevig stedelijk programmateam opgezeteen stevig stedelijk programmateam opgezet
dat aangestuurd wordt door de 7 directeur-dat aangestuurd wordt door de 7 directeur-dat aangestuurd wordt door de 7 directeur-
bestuurders van de BTO’s. Gezamenlijk is erbestuurders van de BTO’s. Gezamenlijk is erbestuurders van de BTO’s. Gezamenlijk is er
één stedelijke visie en één kwaliteitsnorm!één stedelijke visie en één kwaliteitsnorm!één stedelijke visie en één kwaliteitsnorm!   
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‘Het afgelopen jaar ben ik ook weer de‘Het afgelopen jaar ben ik ook weer de‘Het afgelopen jaar ben ik ook weer de
schoonheid van mijn werk gaan zien‘schoonheid van mijn werk gaan zien‘schoonheid van mijn werk gaan zien‘

Wat is het grootste verschil met voorgaande
jaren?
‘Ambulante ondersteuning was een apart
product dat we aanboden. Dat is weg. We
bieden als Buurtteam nu álle soorten
ondersteuning aan. We hebben daardoor een
veel grotere groep cliënten gekregen; een
grotere groep Amsterdammers waar wij de
toeleiding van zijn.’

Wat betekent dat in de praktijk voor jullie
werk?
‘Het is natuurlijk fijn dat er één loket is waar
de Amsterdammer naartoe kan met alle
vragen op het gebied van welzijn. 
Maar dat betekent ook dat mensen met
zwaardere problematiek nu eerst langs ons
komen, waar zij voorheen meteen bij
specialistische zorg terechtkwamen. Het doel
is dat wij fungeren als filter. Dat we kunnen
zeggen; ‘Kijk, je woont dichtbij een buurthuis,
misschien kun je daar meedoen met een
activiteit. Maar voor mij betekende het ook
dat ik opeens in een zwaar vervuild huis stond
en dat ik contact had met mensen met veel
ernstigere ggz-problematiek dan waarmee ik
eerder in aanraking kwam.’

Kun je slapen als je zulke heftige
problematiek van dichtbij meemaakt?
‘Het is echt loslaten, want zodra je het mee
naar huis neemt, wordt het werk zo
ontzettend zwaar. Natuurlijk denk ik thuis
weleens; had ik dit anders of beter kunnen
doen? Daar denk ik dan over na, maar het is
niet dat ik vind dat ik het moet oplossen.
Want zodra je het je eigen probleem maakt,
dán kun je niet meer slapen. Je moet het
blijven zien als het probleem van de
Amsterdammer. En jij bent er om
ondersteuning te bieden.’

Wat waren je persoonlijke succesmomenten?
‘In het afgelopen jaar ben ik toch de
schoonheid van mijn werk wel weer gaan zien,
van mijn vakmanschap als je het zo mag
noemen… Ja, dat mag je wel zo noemen, vind
ik eigenlijk. Ondanks dat er organisatorisch
veel gaande is, heb ik veel voldoening kunnen
halen uit de contactmomenten. 

JAARVERSLAG COMBIWEL 2021JAARVERSLAG COMBIWEL 2021JAARVERSLAG COMBIWEL 2021

 ‘Het afgelopen jaar ben ik ook weer de schoonheid van mijn werk gaan zien‘, zegt
Sophie Voskuilen, die vol vuur vertelt over haar werk als buurtteammedewerker
van Buurtteam Amsterdam West, onderdeel van welzijnsorganisatie Combiwel. In
april 2021 zijn de Buurtteams in Amsterdam gestart. Waar Amsterdammers
voorheen zelf in een woud van aanbieders de juiste hulp moesten zien te vinden,
kunnen ze nu in hun eigen buurt met alle hulpvragen terecht bij één loket met één
laagdrempelig team; het Buurtteam. 

SOPHIE VOSKUILEN, MEDEWERKER BUURTTEAM AMSTERDAM WESTSOPHIE VOSKUILEN, MEDEWERKER BUURTTEAM AMSTERDAM WESTSOPHIE VOSKUILEN, MEDEWERKER BUURTTEAM AMSTERDAM WEST

Een opvallende verschijning is Sophie; bos
wilde krullen, heldere ogen, energiek,
betrokken en niet bang om een kritische noot
te laten vallen. Ze is sinds 2017 in dienst, ze
maakte ooit kennis met Combiwel als stagiair
en ze hopt nu tussen verschillende
Buurtteam-locaties in Amsterdam-West. In
één van de spreekkamers van locatie Horizon
in de Spaarndammerbuurt, vertelt Sophie over
hoe zij het jaar 2021 heeft beleefd. Het gaat
over aanpassen, zware problematiek van
dichtbij meemaken, een locatie kraken en
trots zijn op collega’s. 

Wat doet Buurtteam Amsterdam West
eigenlijk?
Sophie: ‘Buurtteam Amsterdam West zorgt
voor ondersteuning op maat voor de
Amsterdammer. Het begint met een intake
met de Amsterdammer met een hulpvraag.
Het kan zijn dat diegene vindt dat er maar op
één leefgebied, bijvoorbeeld op het gebied
van schulden, iets mis is. Maar wij kijken
breder, we kijken naar wat er allemáál aan de
hand is. En dan bepalen we welke
ondersteuning er nodig is. Of we bieden die
ondersteuning zelf of we vragen
specialistische ondersteuning aan, het kan ook
zijn dat een vrijwilliger iets kan betekenen,
bijvoorbeeld in de vorm een activiteit in de
buurt. Soms is een combinatie nodig.’

Wat voor jaar was 2021 voor Buurtteam
Amsterdam West?
‘Het jaar 2021 was een jaar van ja, wauw …
Aanpassen. Wennen, dingen uitzoeken en
onderzoeken. Met elkaar kijken naar hoe we
dingen kunnen aanpakken, het jaar van
samenwerken. En ook wel van opnieuw je
plekje vinden.’

Je zegt ‘aanpassen’, waar gaat precies over?
‘We zijn in april 2021 gestart als Buurtteam
Amsterdam West, hiervoor waren we
maatschappelijke dienstverlening. Dat
betekent dat we er heel veel nieuwe collega’s
bij hebben gekregen, een nieuw management
hebben, nieuwe manier van werken hebben
en dat we eigenlijk ook een nieuwe opdracht
hebben gekregen. Dat moet je je allemaal
weer eigen maken.’
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Dat is een beetje gelukt, nadat we eerst van
alles hadden geprobeerd met partytenten.
Iedereen zag toen in hoe belangrijk de functie
van die locatie is en toen mochten we gelukkig
open.’

Waar ben je trots op?
‘Op mijn collega’s. Op hun aanpassingsvermogen
en op hoe zij iedere keer weer om weten te gaan
met een nieuwe situatie, nieuw werk en samen
weer een team vormen. Iedereen is zo lief voor
elkaar en ik zie ook veel kunde, veel
vakmanschap. Met z’n allen doen we het voor
de Amsterdammer, wat er ook gebeurt of
gezegd wordt. Die kracht vind ik enorm knap.’

Wat hoop je voor 2022? 
‘Ik ben best kritisch. Zoals op het feit dat er in de
veranderingen van beleid, door de reorganisatie,  
het oog voor kwaliteit soms verloren gaat.
Terwijl, als hulpverlener ben je je eigen
instrument. Je moet goed in je vel zitten, anders
kun je nog steeds niets betekenen voor die
Amsterdammer. Dus ik hoop dat dat voorop
komt te staan. Dat mijn collega’s gevoed worden
met; ga voor je eigen ontwikkeling, bewaak je
grenzen en ga met elkaar dieper die casuïstiek
in. Laten we bij elkaar aanschuiven in
gesprekken en vragen; ‘waarom doe jij wat je
doet?’.’
Daarnaast zijn we begonnen met ‘samensturing’.
De essentie daarvan is voor mij dat je problemen
bespreekt met mensen die er wakker van liggen.
Want dan gaat het om de meest betrokken
mensen, die er ook echt aan willen werken om
het probleem op te lossen. Dat zijn dus collega’s,
samenwerkingspartners, maar ook bronnen
(mensen) om de Amsterdammer zelf heen. Dat
vind ik mooi en ik heb heel veel zin om daar
verder mee te gaan werken. Het past bij mij om
het sámen te doen.’ 

Zoals dat zwaar vervuilde huis, waar ik een
neusstopper nodig bleek te hebben tegen de
stank, ook daar gaat het dan toch weer om dat
contact. Ik vond het spannend om daar te zijn,
maar het is mooi om te zien dat dat contact
altijd het belangrijkste is. Dat je gewoon met
iemand praat en altijd gelijkwaardig bent.
Hoewel ik er eigenlijk een hekel aan heb als
mensen dat zeggen, want dan zijn ze vaak niet
gelijkwaardig. Maar dat is wel belangrijk; op
hetzelfde niveau contact te maken. Want je
bent altijd mens.’

Welke problemen waren het meest aanwezig?
‘Eenzaamheid. Dat is een groot probleem. We
zijn enorm nodig om die verbinding te maken
door het organiseren van bijvoorbeeld
activiteiten in de buurt. Tenminste, als er geen
lockdown is. Of om zelf toch nog een keer extra
langs te gaan, want het gaat vaak gewoon om
dat menselijke contact. Verder denk ik dat wij
als geen ander zien hoe groot de
woonproblematiek is. We zien veel dakloze
gezinnen, veel dakloze mensen. En dat is niet
anders dan in 2020, maar het wordt wel steeds
meer helder dat dat een heel groot probleem is.
Wij moeten leren om op een andere manier te
kijken in plaats van direct naar regelingen. Een
urgentie regeling namelijk, dat kan vaak niet. We
moeten dan creatief kijken naar wat wél kan. 

Wat voor creatieve oplossingen heb je verder
in moeten zetten in 2021, het tweede corona
jaar?
‘Wandelen, we zijn heel veel gaan wandelen.
Ook goed voor ons (lacht). We hebben
geprobeerd om de dienstverlening gewoon door
te laten gaan. We zijn in niet één van de
toespraken van Rutte genoemd, maar ons werk
is zo essentieel. Omdat we zorgen voor dat ene
contact of omdat we checken hoe de veiligheid
thuis is. En dat vraagt om creatieve oplossingen;
vaker langsgaan, vaker bellen.. Zo was ik opeens
aan het Facetimen met een client. 
Dat is best gek, want ik werk ook thuis. Heb je
opeens een client in je woonkamer zitten, terwijl
wij altijd leren dat afstand versus nabijheid heel
belangrijk is. 
Toen we dicht moesten in 2020, heb ik met een
collega geprobeerd de locatie te kraken. 

Bekijk het interview op video
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 Afgelopen 10 november sloegen Buurtteam
Amsterdam West en stadsdeel West de
handen ineen en organiseerden een gezellige
dag op 3 locaties. Er werden 3
inloopmomenten georganiseerd voor
mantelzorgers. Zij konden hier gezellig
samenkomen én een mantelzorgattentie
ophalen in de vorm van een leuke goodiebag,
als blijk van waardering voor de zorg die zij
dag in, dag uit aan hun naaste geven. 
In de ochtend kon men aansluiten bij het
ontbijt in de Havelaar. In de Horizon konden
mantelzorgers op de koffie komen en aan het
eind van de dag werd er nog soep met brood
geserveerd in de Tagerijn. Stadsdeelvoorzitter
Fenna Ulichki schoof aan in de Tagerijn. Ze
sprak haar waardering uit naar mantelzorgers
en presenteerde ook de eigen West-editie
van het mantelzorgmagazine, die alle
mantelzorgers ook in hun goodiebag hadden
zitten. Al met al was het een zeer geslaagde
dag! 

Samensturing op de Nieuwe Route is een
kanteling in denken, organiseren en doen die
leidt tot een gelijkwaardige samenwerking
tussen cliënt en organisatie, inwoners en
gemeente, leefwereld en systeemwereld. 

Op 7 september 2021 zijn we gestart met de
kick off van Samensturing op de Nieuwe
Route. Het was een hybride bijeenkomst, live
vanuit het Mozaiektheater in Bos en Lommer,
maar ook vanuit huis te volgen via een
livestream. Anke Siegers, die de methode
heeft vormgegeven, gaf een inkijkje in de
theorie en de praktijk. Na de kick off zouden
per team 3 vervolgbijeenkomsten komen,
waarbij de methodiek van de Nieuwe Route
eigen werd gemaakt. 

Dag van de Mantelzorg
Buurtteam Amsterdam West is er ook voor
Amsterdammers die mantelzorger zijn. Wij
hebben mantelzorgconsulenten in dienst die
veel kennis hebben van regelingen,
cursusaanbod en andere voorzieningen die er
zijn voor mantelzorgers. Daarnaast geven zij
hulp bij praktische vragen (zoals het regelen
van vervoer), advies bij financiële problemen
en ondersteuning bij emotionele problemen. 
Jaarlijks besteedt Buurtteam Amsterdam West
aandacht aan de Dag van de Mantelzorger, die
jaarlijks plaatsvindt op 10 november.

Start Buurtteam Amsterdam West
Op 1 april 2021 zijn de buurtteams in
Amsterdam van start gegaan. Een feestelijk
moment! Na maanden hard werken was het
dan eindelijk zo ver. Waar Amsterdammers
voorheen bij de maatschappelijke
dienstverlening aanklopten, konden zij vanaf
nu terecht bij de 33 buurtteams in de stad:
plekken in de nabijheid van Amsterdammers
voor ondersteuning bij vragen over zorg,
wonen, werk, geld, gezondheid, meedoen en
veiligheid. In West zijn 8 buurtteams. 

Bij de officiële opening van de buurtteams in
West waren wethouder Simone Kukenheim
(Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport)
en stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki aanwezig
om de feestelijkheden luister bij te zetten. Zij
spraken over de visie, de belofte en de taak
van de buurtteams en wensten de
medewerkers veel succes met de nieuwe
opdracht. Het was een mooie start van een
nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin
Amsterdammers meer eigen regie nemen,
waarin er samen met de Amsterdammer en
zijn/haar eigen omgeving wordt gewerkt aan
een ondersteuningsplan volgens de
Amsterdamse Maatwerk Methode. Lichte hulp
of ondersteuning waar het kan, zwaarder waar
het nodig is. 

De invoering van buurtteams is onderdeel van
de herinrichting van het sociaal domein door
de gemeente Amsterdam. De komende jaren
zullen de buurtteams zich door blijven
ontwikkelen, stedelijk en lokaal. 

Start Samensturing op de Nieuwe
Route
In tijden van een transitie is er veel oog voor
wat er móet gebeuren: de overname van
cliënten en medewerkers, het implementeren
van nieuwe werkprocessen en het organiseren
van voldoende werkplekken. Echter, het is
misschien wel net zo belangrijk om te kijken
naar wat er nodig is om de nieuwe werkwijze
voor de langere termijn een succes te laten
zijn. Hoe wordt er samengewerkt in teams en
hoe leiderschap wordt vormgegeven
bijvoorbeeld. En hoe we Amsterdammers de
regie laten behouden over hun eigen situatie,
waardoor zij eigenaarschap ervaren. Daarom
hebben wij als Buurtteam Amsterdam West
gekozen voor een cultuurtraject Samensturing
op de Nieuwe Route. 
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We gingen 2021 in met een gevoel dat we
corona langzamerhand achter ons konden
laten. De zomer van 2021 was gelukkig weer
bijna ‘normaal’. Natuurlijk met nog steeds de
nodige corona maatregelen maar er kon toch
adem gehaald worden. Corona heeft helaas
uiteindelijk veel invloed gehad op onze
werkzaamheden. Deels is het een jaar geweest
vanuit een lockdown naar uiteindelijk weer een
lockdown in eind 2021. Ondanks moeilijke
omstandigheden, hebben onze medewerkers
er altijd gestaan. Veel waardering voor de
pedagogisch medewerkers die toch elke dag in
de ‘vuurlinie’ staan van mogelijke
coronabesmettingen. Maar, zeker niet
vergeten dat onze leidinggevenden, coaches
en zorg coördinatoren óók voor vaak
onmogelijke situaties stonden. De vele
beslisbomen vanuit de GGD die elke keer weer
wijzigingen betekenden in wat wel en niet
mocht met de snottebellen van de kinderen.
Veel waardering dus voor iedereen in onze
organisatie. Financieel heeft corona zeker zijn
impact gehad. Deels door terugbetalingen aan
ouders tijdens lockdowns (alles boven KOT
tarief), deels doordat er in lockdown periodes
toch minder kinderen geplaatst worden en er
achterstanden ontstaan in bezettingsgraden.

Maar, het is natuurlijk niet alleen kommer en
kwel geweest. Wij sloten in 2021 maar liefst
vier nieuwe IKC overeenkomsten met scholen.
Ons IKC kennis en zorgcentrum kreeg en krijgt
steeds meer vorm en de scholen waarmee wij
IKC’s vormen zijn enthousiast over het aanbod
dat wij hebben. We beginnen steeds meer dé
IKC partij in Amsterdam te worden en dat is
een koers die we in 2022 met volle overtuiging
voortzetten. We hebben een koers die wij
aanhouden en we zien dat wij hierin een
succesvolle bijdrage leveren aan het maximaal
ontwikkelen van kinderen in de leeftijd 2-13
jaar.
 

Ook niet onvermeld wil ik laten dat wij ons
klantentevredenheidsonderzoek hebben
uitgevoerd. Na al hele mooie resultaten begin
2020, is de tevredenheid van ouders verder
toegenomen van een 8,3 naar een 8,5. En
uiteindelijk gaat het ons natuurlijk om ouder en
kind. Wederom iets om trots op te zijn. Op
onze speerpunten uit het vorige onderzoek,
m.n. op communicatie, doen wij het beter dan
2 jaar geleden. Natuurlijk formuleren we weer
nieuwe speerpunten om als organisatie altijd
weer beter te worden.

Zorgen zijn er ook. De arbeidsmarkt verkrapt
zienderogen. Op alle vlakken van pedagogisch
medewerkers, leidinggevenden en
kindplanners, het is een toenemende strijd om
aan goede mensen te komen. De druk op
iedereen neemt daarmee toe. In 2022 zullen
we antwoorden moeten vinden op deze
problematiek. Als organisatie maken wij elk
jaar mooie stappen. Combiwel voor Kinderen is
inhoudelijk sterk en een ambitieuze organisatie
die in het ‘Amsterdamse’ impact maakt, het
verschil maakt. Die positie willen wij met grote
passie voorzetten in 2022!

 
Bjørn Huysman

We beginnen steeds meer dé IKC partij
in Amsterdam te worden   

JAARVERSLAG COMBIWEL 2021

Bjørn Huysman, directeur Combiwel voor Kinderen
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Positief blijven, vooruitkijken!Positief blijven, vooruitkijken!Positief blijven, vooruitkijken!
En op het moment dat de Vuurvogel dus weer
open kon, is dat heel erg positief ervaren door
alle ouders en ik denk dat iedereen niet
negatief heeft overgebracht wat er allemaal
speelt en hoe erg het is, maar ze zijn gewoon
juist in het ritme van de dag verder gegaan en
de draad opgepakt en dat is heel erg prettig.
Want kinderen hebben natuurlijk gewoon
regelmatig ritme nodig, herkenning, elke dag
hetzelfde het liefst. 
Het is gewoon prettig dat ze gewoon weer
met open armen werden ontvangen.
Natuurlijk was het lastiger voor de kinderen,
die nog zonder ouder naar binnen moesten,
maar daar was dan ook ruimte voor en extra
aandacht. Ja, ik vind dat de leidsters dat heel
erg goed hebben gedaan.'

Wat betekent de voorschool voor jou en
vooral je dochter?
 'Wat de voorschool voor een kind betekent is
dat het hier voor het eerste kennismaakt met
een bepaald systeem. Zo zitten de kinderen in
een kring, kijken vooruit op de dag wat ze
wanneer gaan doen. Bepaalde vaardigheden
leren ze al, zoals rekenen, heel simpel
natuurlijk, of dingen sorteren. Dus een
bepaalde achterliggende gedachte, en daar al
kennis mee maken, zodat het op de
basisschool eigenlijk niet meer zo’n grote
impact heeft. Ik denk dat het een heel mooie
voorbereiding is op de basisschool.'

Zie je ook verbeterpunten voor Combiwel? 
'Een verbeterpunt denk ik voor zowel de
Vuurvogel als Combiwel is de opvangpool van
de leidsters. Dat is natuurlijk een nationaal
probleem: Leerkrachten, leidsters daar is
gewoon een tekort in. Maar we hebben wel
eens meegemaakt en zeker in de coronatijd
dat mensen natuurlijk al sneller thuis moesten
blijven, dat er dan geen opvang was. Dan
moest de locatie ofwel dicht of dat er ergens
een ouder opstond en zei: ‘ik ga wel mee
helpen’. 
Maar dat is natuurlijk niet echt de bedoeling.
Dat is soms nog wel eens als lastig ervaren.
Dus dat je heel kort van tevoren te horen
krijgt dat iets dichtgaat, of niet door kan gaan,
waarop ouders natuurlijk heel snel moeten
anticiperen. De opvang van de leidsters die
uitvallen, is daarom wel een verbeterpunt
denk ik.'

Esly Perier is trotse en liefdevolle moeder van zoon Mason 6 jaar, die op de
basisschool zit, en dochter Georgia van 3 jaar, die in eerste instantie verlegen uit
de hoek komt, maar ondertussen ondernemend is, en met mama aan haar zijde
maar wat graag voor de camera kruipt. Zo moeder, zo dochter?  Net als haar
jongste dochter, straalt ook Esly één brok positiviteit uit. Ontspannen op de
comfortabele bank in de leeshoek vertelt zij over het afgelopen jaar, als moeder
maar ook als lid van de oudercommissie van de Vuurvogel, de peutercombi
voorschool: Een echte springplank naar de basisschool. 

ESLY PERIER , OUDER VAN KIND BIJ PEUTERCOMBIESLY PERIER , OUDER VAN KIND BIJ PEUTERCOMBIESLY PERIER , OUDER VAN KIND BIJ PEUTERCOMBI      VOORSCHOOL DE VUURVOGEL,VOORSCHOOL DE VUURVOGEL,VOORSCHOOL DE VUURVOGEL,   
COMBIWEL VOOR KINDERENCOMBIWEL VOOR KINDERENCOMBIWEL VOOR KINDEREN

Hoe was het afgelopen jaar voor jou en je
dochter? 
 'Georgia is officieel in 2021 begonnen, dat ging
eigenlijk heel erg soepel. Dat heeft ook te
maken met dat zij een heel relaxed kind is.
Maar zeker ook door de ontvangst hier op de
Vuurvogel. Ze had het eigenlijk meteen naar
haar zin, voelde zich al heel snel thuis. Dus over
het algemeen heb ik het afgelopen jaar heel erg
positief ervaren.'

Merkte je verschil bij de medewerkers tijdens
de corona periode? 
'Ik merkte niet dat ze het moeilijk hadden, maar
ik merkte wel dat ze heel erg het contact met
de ouders misten. En dat de ouders niet binnen
konden komen. Die verbondenheid, dat stukje,
dat merkte je wel. Dat was een gemis.'

Hoe was het met de ouderbetrokkenheid het
afgelopen jaar? 
'Als ik kijk naar ouderbetrokkenheid het
afgelopen jaar, is dat sowieso minder geweest,
omdat we niet binnen mochten komen. Er was
dus ook minder idee van wat ze aan het doen
waren. Dat stukje feedback misten de ouders
dan. Dat kreeg ik vaker wel terug en binnen de
Oudercommissie hebben we daar ook
afgesproken hoe we er iets aan konden doen.

Hoe kunnen we samen het beste er eigenlijk
van maken? 'Ja, de regel was: ouders komen
niet binnen, dus dan probeer je oplossingen te
zoeken in groep-appen om te kijken waar
mensen misschien meer informatie nodig
hebben, over bepaalde projecten. Dus
onderling hebben we meer ideeën met de
ouders uitgewisseld.' 

Hoe kijk je op afgelopen jaar terug? 
 'Hoe we het allemaal ‘doorstaan’ hebben. Je
wilt voor je kinderen het liefst dat ze zo min
mogelijk meekrijgen van de ellende in de
wereld.  Dus je probeert het er wel over te
hebben, in kindertaal dan. Ik vind dat we dat
heel goed samen hebben gedaan.'

Chapeau voor de leidsters? 
 De leidsters hier op de groep hebben
afgelopen jaar zoveel mogelijk proberen te
doen. Op het moment dat ze echt dicht waren,
werd er toch nog contact gehouden,
bijvoorbeeld via Konnect: In deze app werden
tips, of advies gegeven, filmpjes gestuurd, of
spelletjes. 
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 Als kinderen dat willen mogen ze de gekko,
slang, schildpad, baardagaam of andere dieren
aanraken, maar dat hoeft natuurlijk niet! Ze
leren wat voor bijzondere dieren er zijn en dat
ze eigenlijk helemaal niet zo eng zijn. 

Maar ook Martin van Birdlive heeft het druk
gehad op de locaties van Combiwel voor
Kinderen. Hij komt met uilen op bezoek en laat
deze ook rondlopen en vliegen in de groep! De
kinderen kijken hun ogen uit en na afloop
weten ze heel goed wat uilen voor mooie
vogels zijn en wat ze eten, hoe ze aan hun
oogkleur komen en nog zoveel meer. Dit is
slechts een kleine greep van wat we in 2021
allemaal hebben mogen meemaken met de
peuters (en kleuters).”

021

Wat kan de oudercommissie hieraan
bijdragen? 
'Als oudercommissie proberen we dat toch
steeds te blijven benoemen bij Combiwel, dat
ze daar aandacht aan moeten besteden. Ook
om te voorkomen dat de druk bij de leidsters te
hoog wordt om tóch maar te gaan, terwijl je
misschien nog niet helemaal fit bent, of toch
maar je vakantie verzetten, om hier maar
mensen te hebben, zodat er opvang is. '

Het afgelopen jaar in twee zinnen…
'Als ik het afgelopen jaar in twee zinnen moet
beschrijven, dan is de positiviteit heel
belangrijk is geweest. Dus het positief blijven,
vooruitkijken! Dat heb ik ook de hele tijd bij de
leidsters terug gezien. Dus niet gaan lopen
zeuren, maar vooruit kijken, positief blijven,
niet bij de pakken gaan neerzitten.
Over het algemeen heb ik het heel goed
ervaren, mijn kinderen ook. Ik heb vooral in
mijn achterhoofd gehouden, laat dit de periode
zijn, dat als zíj eraan terugdenken, dat ze daar
geen negatieve ervaring aan over houden.' UITDAGEND ACTIVITEITENAANBOD 

Combiwel voor Kinderen heeft in 2021 diverse
activiteiten aangeboden binnen de
mogelijkheden die er waren vanwege de
coronacrisis. Activiteitencoördinator Iris
Pereboom hecht veel waarde aan externe
samenwerkingen en een uitdaging
activiteitenaanbod voor de kinderen.

‘Diversiteit vinden we belangrijk. We willen
graag de kleine Amsterdammertjes kennis
laten maken met de verschillende facetten
binnen o.a. sport en spel, cultuur, theater,
natuur en dier, muziek en dans. 

Zo hebben we een verschillend aanbod
betreffende muziek. Regelmatig verzorgt
MEMO (Memorabele Momenten) interactieve
voorstellingen waar steeds een andere
muzikant langkwam met zijn/haar instrument.
De peuters vonden het geweldig om kennis te
maken met deze instrumenten en om te
ontdekken wat het kan en hoe het in elkaar zit

Ook dieren en natuur zijn een belangrijk deel
uit ons leven en ook daar laten we de kinderen
kennis mee maken. Heuse reptielen komen op
bezoek met Exotus Serpenti! 

COMBIWEL VOOR KINDEREN 2021 UiTGELICHT   

Bekijk het interview op video
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Dit is echt basisinformatie!
Afgelopen september startte pedagogisch
coach Marjolein van Vessem samen met

COMBIWEL VOOR KINDEREN 2021 UiTGELICHT   

Zo wordt er een pedagogisch medewerker
ingezet die onder schooltijd in de klas
aanwezig is om zo alvast inkijk te krijgen in de
ontwikkeling van het kind en is het mogelijk
om een taaldeskundige operationeel of
strategisch in te zetten. 

Ondersteunend aan school op het ontwikkelen
van onze Amsterdammertjes. Ook kan een IKC
onze communicatie adviseur Anoek en / of
activiteiten coördinator Irisinzetten. Wij
denken in mogelijkheden en staan voor samen,
samen, samen.

We zijn ontzettend trots dat we inmiddels al 5
IKC samenwerkingsovereenkomsten hebben
afgesloten. Samen met de scholen zetten we
grote stappen in het nog beter ontwikkelen
van kinderen. In 2022 ligt de focus op het
uitleggen aan alle basisscholen in Amsterdam
hoe wij werken en waar wij voor staan. We
willen graag alle basisscholen en besturen met
o.a. een unieke videokaart en het IKC
magazine op de hoogte brengen van onze
droom. Zodat we samen met scholen onze
Amsterdammertjes zo goed mogelijk
voorbereiden op een mooie toekomst met
gelijke kansen. Want hoe mooi is het als nog
veel meer kinderen zich kunnen ontwikkelen
binnen een veilige omgeving, waar gewerkt
wordt vanuit eenzelfde visie en met hetzelfde
team van vertrouwde gezichten?

Blijf op de hoogte van alle IKC ontwikkelingen
via www.samenrichtingikc.nl en via het IKC
Journaal: IKC Journaal | Combiwel voor
Kinderen - YouTube

SAMEN RICHTING IKC
Begin 2019 hebben wij ons zelf de vraag gesteld:
Hoe mooi zou het zijn als kinderen zich kunnen
ontwikkelen binnen een veilige omgeving, waar
gewerkt wordt vanuit eenzelfde visie en met
hetzelfde team van vertrouwde gezichten? En
bovenal in een omgeving waarbij iedereen binnen
het IKC geen schotten voelt en werkelijk collega
met elkaar is? 

Wij zijn er van overtuigd dat een Intergraal
kindcentrum (IKC) een goed antwoord is op de
beste ontwikkeling van onze
Amsterdammertjes. Helaas zien we echter in
de praktijk te weinig goede voorbeelden waar
de samenwerking tussen kinderopvang en
school zo naadloos in elkaar overgaat dat er
geen sprake meer is van twee verschillende
organisaties (uiteraard de goede voorbeelden
hierbij niet uit willen vlakken). En dat willen wij
anders doen, samen met bassischolen in
Amsterdam!

Hoe wij dit anders doen? Door met het IKC
team de school te begeleiden door het gehele
proces naar de vorming van een IKC. We doen
dit sámen met de school. Het IKC team bestaat
o.a. uit onze programmamanager Anita die de
IKC’s van het begin tot het eind begeleid en
aanstuurt op de verschillende
resultaatgebieden. Daarnaast bieden wij vanuit
het IKC kennis- en zorgcentrum deskundigen
die kinderen tijdens onderwijs tijd kunnen
ondersteunen. 

Het betreft praktische zaken als afspraken
maken, inhoud van de brief over het
onderzoek, de afspraken die gemaakt worden
met de Ouder-Kind-Adviseurs.

In 2022 wordt het werk van het Expertiseteam
afgerond en kan de implementatie van start
gaan. 

Een aantal enthousiaste reacties na de training: 
 “We konden al goed samenwerken, maar we
praten nu gerichter over een kind. We weten
nu veel beter wat we gaan inzetten en hoe en
waarom we dat doen, dan voor de training.”

“Dit is echt basisinformatie!” was een
opmerking aan het begin van de training. 
Na de 3e module bleek dat een aantal
strategieën toch een nieuw inzicht gaven en
praktisch en toepasbaar waren.” 

Start training Positief opvoeden 
“Dit is echt basisinformatie!”

Afgelopen september startte pedagogisch
coach Marjolein van Vessem samen met zorg
coördinatoren Ine van der Schot en Raymonde
Broerse de training Positief opvoeden.
Hiervoor schreven ze het trainingsmateriaal en
implementatieplan.

Marjolein: ‘Ik zorg dat het onderzoek plaats
vindt, maak de roosters, kies data’s en locaties.
Het is de bedoeling dat alle medewerkers,
coaches, zorg coördinatoren en
leidinggevenden dezelfde taal spreken. Het
gaat erom dat je met deze methode eventuele
stress bij PM’ers helpt te verlichten. De
werkdruk wordt verminderd en de
samenwerking in het team verbetert.
Uitgangspunt van de training is om het team te
ondersteunen. Het gaat om hoe jij handelt,
jouw gedrag is van groot belang voor het kind.’
Als basis voor de training werd het onderzoek
van Ruben Fukkink gebruikt, hoogleraar bij de
Universiteit van Amsterdam. 

Daarnaast hebben de POKO-coaches een
gesprek gehad met Shawna Lee, zij heeft de
training ontwikkeld voor Family
Foundation/Triple P International en
uitgevoerd en onderzocht in Canada. De
ervaring die opgedaan is door de coaches,
wordt meegenomen naar 2022. 

JAARVERSLAG COMBIWEL 2021
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Henriette Kruijt, buurtwerker en welzijnscoach team ZuidHenriette Kruijt, buurtwerker en welzijnscoach team ZuidHenriette Kruijt, buurtwerker en welzijnscoach team Zuid



Om met extra middelen vanuit het Rijk de
dakloosheid onder jongeren terug te dringen
heeft Kamers met Kansen (KmK) het afgelopen
jaar een voorstel ingediend én gehonoreerd
gekregen. Vijfentwintig jongeren hebben extra
ondersteuning in hun weg naar zelfstandigheid
gekregen. Daarnaast hebben verschillende
jongeren die niet konden starten omdat ze een
tekort aan budget hadden om de huur te
betalen, een financiële compensatie
ontvangen. 
En halverwege 2021 heeft Kamers met Kansen
in opdracht van de gemeente Amsterdam een
aantal tijdelijke time-out-plekken voor jonge
vrouwen die slachtoffer zijn van seksuele
intimidatie en seksueel geweld gecreëerd.                                                                                 
Bij elkaar hebben ruim 90 jongeren bij Kamers
met Kansen een begeleidingsplek (dit is
exclusief de zogenaamde hoofdbewoners).

Het is dankbaar werk om jongeren op het
kruispunt van hun leven (18-/18+)
maatschappelijke opvang en begeleiding te
kunnen bieden. Te zien hoe zij zich verzekerd
weten van een veilige thuisbasis én presente
ondersteuning, zich kunnen ontwikkelen naar
zelfstandigheid. Voor het merendeel ligt dit in
het verschiet, maar niet voor allemaal. We zien
de omstandigheden waarmee jongeren bij ons
starten verzwaren. Gelukkig hebben we een
stevig netwerk van samenwerkingspartners,
binnen ons samenwerkingsverband De
Combinatie, Combiwel én daarbuiten. Als we
er bij ons niet uitkomen, dan bedenken we mét
de jongere iets dat in de betreffende fase beter
past! 

In 2021 is ook het KmK-team met 30%
gegroeid: Een bij uitstek geschikt moment om
als KmK-team op een rij te zetten waar en wat
extra aandacht nodig had. 

Onderwerpen als onderhoud aan onze
jongerenhuisvesting, revitaliseren van het
KmK-hoofdbewonerschap, voorkomen en
terugdringen van betalingsachterstanden (en
meer) werden genoemd. Rond ieder
onderwerp verzamelde zich enkel collega’s die
er met energie, ervaring en creativiteit mee
aan de slag zijn gegaan! Voorwaarden waren
gecreëerd, zodat successen konden worden
gehaald. Trots zijn we op weg.

’Het voelt echt als thuis komen, geweldig!', liet
een van de jongere haar coach weten bij het
zien van het opgeknapte huis. Als je bedenkt
dat een deel van onze jongeren een verleden
achter de rug heeft van een onveilige
thuissituatie, zwervend op straat, of een
verblijf bij veel pleegoudergezinnen, dan is dit
mooi om te horen.

In 2022 pakken we vol vertrouwen door op
onze opdracht; enthousiast, deskundig en…
last but not least: samen met ons netwerk! 

Sanne Rodenburg

‘Het voelt echt als thuis komen,
geweldig!’

JAARVERSLAG COMBIWEL 2021

Sanne Rodenburg, teamleider Combiwel Kamers met Kansen
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‘Kamers met Kansen gaf mij de kans’‘Kamers met Kansen gaf mij de kans’‘Kamers met Kansen gaf mij de kans’

Daardoor ging mijn motivatie ook echt heel
erg naar beneden. Maar op een gegeven
moment voelde ik me leeg van binnen, wist ik
ook niet meer wat ik moest doen en ik werd
heel erg verdrietig. Ik wilde alleen maar
chillen, chillen. Ik wilde niks serieus meer
doen. Toen ik weer naar de kerk ging, bleef ik
bidden en op een gegeven moment kwam er
iets op mijn pad en toen ging ik daarvoor! En
mensen zoals mijn coaches, mensen van de
kerk en mensen van school zijn om me heen
gezet om nu te bereiken waar ik nu ben. Ik
doe nu verzorgende hygiëne,
maatschappelijke zorg, niveau 3.’

Wat neem je mee naar 2022? 
‘In 2022 neem ik mee dat ik niet moet
opgeven en dat ik mijn doelen kan bereiken.
Als ik het kan, kan jij het ook. Ik kreeg een
omslagwoning toegewezen en over een jaar
wordt de woning op mijn naam gezet en dan
ben ik helemaal van hen af. Voor 5 jaar heb ik
dan een jongeren contact. 
Kamers met Kansen heeft nu drie locaties als
ik het goed heb: In de Bijlmer, in West en in
Oost en ik vind dat er ook mogen zijn in
Noord (lacht) overal mag er wel Kamers met
Kansen zijn. Het is een hele goede
begeleiding!’

Wie is jouw meest waardevolle contact? 
 ‘Mijn meest waardige contact is mijn coach
Saida. Ik ben haar erg dankbaar voor alles wat
ze voor mij heeft gedaan. En ik hoop dat ze
ook meer mensen omhoog kan brengen en
dat ze deze baan niet opgeeft ik ben haar erg
dankbaar, zeer dankbaar en dat weet ze zelf
ook (lacht emotioneel). Eigenlijk heel eerlijk
wil ik niet dat ze weg van me gaan. Maar ja, er
is een tijd van komen en van gaan. En ik word
nu groot, dus is het ook tijd om hen los te
laten. Ze hebben me met veel geholpen. Maar
ik weet dat ik er niet, nog steeds niet, alleen
voor sta. Ik hoop dat ze mogen groeien in dit
bedrijf.’ 

Hoe zou je Kamers met Kansen kunnen
duiden in één zin?
 ‘Kamers met Kansen geeft je écht de kans!’

Wat is je grootste droom? 
 ‘Mijn grootste droom is dat ik mijn eigen
salon wil, een black hair salon én ik wil
zangeres worden, maar dat kijk ik nog wel
even aan.’ (zingt)

JAARVERSLAG COMBIWEL 2021

'Voordat ik hier kwam, wist ik dat ik hier wou zijn! Ondanks mijn situatie. Ik wist
dat ik hier zou komen!' 
Ze droomt van haar eigen huisje, wat ze zoals ze zelf zegt zeer zeker zal inrichten
met roze, want dat is haar lievelingskleur. 

SAMYGUILL SCHATTEVO, KAMERS MET KANSENSAMYGUILL SCHATTEVO, KAMERS MET KANSENSAMYGUILL SCHATTEVO, KAMERS MET KANSEN

Samyguill, geboren in Paramaribo, is een
goedlachse 21 jarige jongere die bij Kamers
met Kansen de kans heeft gekregen haar
leven zelfstandig op te pakken na ups en
downs en zelf die kans ook heeft aangegrepen
en haar kracht gebundeld om te maken wie ze
nu is. Ze heeft nu haar eigen omslagwoning,
staat bijna op eigen benen, de toekomst lonkt.
Ze wil graag haar eigen haarsalon maar
zangeres wil ze ook wel worden. Haar droom,
haar kracht. 

Hoe was het afgelopen jaar voor je?
‘In 2021 had ik heel veel ups en downs. En
doordat ik mijn eigen woning heb gekregen
ben ik nu gaan groeien. Kamers met Kansen
geeft je de kans om je talenten uit te brengen
én ze helpen je ook goed met de dingen
waarmee je zit, je financiën. Ga gewoon het
gesprek aan, zodat je verder kunt komen en je
doelen bereiken.’

Van wie heb je steun gehad? 
‘Mijn coach heeft me echt gesteund en ik ben
haar super dankbaar en dat weet ze ook.
Iedereen die hier werkt heeft ook wel zijn
best gedaan. En heeft me de steun gegeven.
Ik kon met iedereen praten. Kamers met
Kansen is zeker de plek om te zijn voor als het
niet top gaat.’

Hoe kwam Kamers met Kansen op je pad?
‘Ik ben hier gekomen omdat het echt niet
goed met mij ging. Zij hebben me hogerop
gebracht. En voor mij is mijn geloof ook heel
sterk hierin. Door op God te vertrouwen weet
ik ook dat Hij naast me staat en dat Hij me
ook verder gaat brengen en de juiste mensen
om me heen zet. 
Als ik Kamers met Kansen niet had gehad, ik
zeg u eerlijk, ik zou niet kunnen zien hoe het
zou zijn. Ik ben dankbaar dat ik hier ben
geweest, zeker, zeer zeker!’

Hoe was het om nog een jaar in de corona
pandemie te leven? 
‘Corona heeft niets positiefs gebracht in mijn
leven, serieus niet. Ik deed de
kappersopleiding en de salon moest eigenlijk
open zijn, maar door corona ging deze dicht.

Bekijk het interview op video
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Het beste gevoel in de wereld is het gevoel dat je vanHet beste gevoel in de wereld is het gevoel dat je vanHet beste gevoel in de wereld is het gevoel dat je van
betekenis bent voor een anderbetekenis bent voor een anderbetekenis bent voor een ander

   
Quote van Buurtteammedewerker, bron: www.vonkenvisie.beQuote van Buurtteammedewerker, bron: www.vonkenvisie.beQuote van Buurtteammedewerker, bron: www.vonkenvisie.be



Ook in 2021 ademde ons kantoor aan de
Vlaardingenlaan een serene rust. Op één hand
te tellen aanwezigen doken zo nu en dan een
willekeurige vergaderruimte in met laptop
onder de arm. De nieuwe technieken van
thuiswerken, automatisering en uitbreiding van
digitale oplossingen hebben we omarmd,
geëvalueerd en met flinke portie positieve
energie nog beter gemaakt. 

Zo wist onze afdeling ICT het hybride werken
te verfijnen. Teams vergaderingen waren meer
regel dan uitzondering. Live vergaderen
daarentegen was bijna pure nostalgie. Maar
vanuit vergaderkamer Blauw en Oranje kon je
dankzij de techniek de sfeer van beiden
proeven: Een gewin bij de ellende van een
tweede jaar met corona.  

De werkdruk was overal hoog, niet alleen bij
ons maar bij iedereen om ons heen. Er werd
ons veel flexibiliteit gevraagd. Beter dan het
jaar ervoor zijn we erin geslaagd iedereen te
helpen zodat er ongestoord tijd en plaats
onafhankelijk doorgewerkt kon worden, het
proces deed zijn werk. Zo konden we ons
concentreren op het vinden van een nieuwe
balans.  

Waar kon Shared Services de werkorganisaties
nog meer mee dienen? We hebben onze
service aangescherpt door vragen vanuit de
werkorganisaties te differentiëren, pro actief
terug te koppelen en feedback te vragen, maar
ook te geven. 2021 werd het jaar van Samen. 

Samen hebben we de Buurtteams in hun
oprichting ondersteund. We hebben een
bijdrage kunnen leveren aan de groeiende
Integraal Kindcentra van Combiwel voor
Kinderen en samen is er een goed begin
gemaakt om per kwartaal wensen en
prioriteiten vanuit de werkorganisaties te
bekijken en te vervullen naast de reguliere
dienstverlening. 

Dat we 2021 een sprankelend jaar kunnen
noemen? Nee, dat niet. Als er iets is wat het
jaar saai maakte, is het wel het ons door de
overheid opgelegde ‘verplicht thuiswerkadvies,
tenzij’.

De digitale teamspirit weegt namelijk
geenszins op tegen het ouderwetse fysieke
samen zijn. Samen hebben we genoeg om aan
te pakken nu en in de toekomst, indirect de
handen uit de mouwen voor het
gemeenschappelijke doel: leefbaarheid voor de
Amsterdammer en Amsterdammertjes. Samen
zijn we trots op en met elkaar, maar we missen
elkaar. 

2022 is nu al sprankelender dan 2021, en laat
dat zo blijven. 

Fons Blankendaal

Tijd om samen een nieuwe balans te zoeken
en vooral te vinden 

JAARVERSLAG COMBIWEL 2021

Fons Blankendaal,  directeur Bedrijfsvoering Combiwel Shared Services
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‘Tijdens mijn stage bij Combiwel heb ik‘Tijdens mijn stage bij Combiwel heb ik‘Tijdens mijn stage bij Combiwel heb ik
precies geleerd wat ik nodig heb’precies geleerd wat ik nodig heb’precies geleerd wat ik nodig heb’

Klinkt alsof je veel op kantoor hebt kunnen
werken?
‘Klopt, eigenlijk alleen maar. Vier dagen op
kantoor. De woensdag, dat was voor mij een
terugkomdag voor school. Dus die dag
respecteerde ik ook echt om opdrachten te
doen voor school.’

Wat is het meest waardevolle dat je hebt
geleerd en wie heeft jou dat geleerd?
‘Ik vind dat ik veel van Martijn heb geleerd. Hij
kan het heel druk hebben, maar ondanks die
drukte blijft hij toch helemaal kalm. Hij laat
het niet naar zijn hoofd stijgen. Dus op
momenten dat ik denk; oef, het wordt een
beetje druk, dan denk ik gewoon Martijn en
dan wordt alles weer rustig. (Grote glimlach). 
Van Gerard heb ik geleerd hoe ik grote
projecten kan oppakken. Door deze in
kleinere stukjes op te breken, krijg ik een
beter overzicht en kan ik dit ook op deze
manier bewaken. Daarnaast was het voor mij
een ding om met meerdere onderwerpen te
werken. Samen hebben we als oplossing
bedacht dat ik alles noteer in een notitieblok
om zo het overzicht te bewaren.’

Hoe zou je de sfeer omschrijven van het
afgelopen jaar?
‘Heel leuk! Gastvrij. Wat ik wel een beetje
miste was meer personeel op de werkvloer,
dus om collega’s te zien. Om ook te zien met
wie ik eigenlijk werk. Maar de mensen die ik in
de tussentijd voorbij heb zien komen en aan
wie ik mij heb voorgesteld, heb ik als leuk
ervaren. En gezellig. Het lege en rustige
kantoor was wel fijn in om in te werken.’ 

Hoe ben je gegroeid in 2021?
‘Ik ben veel gegroeid binnen de ICT-afdeling,
vind ik, door alle vraagstukken die ik hier heb
gekregen. Ik dacht dat ik al veel kennis had
over de ICT, maar omdat dit een grote
organisatie is, heb ik meer vragen over me
heen gekregen dan dat ik bij een klein bedrijf
zou krijgen. Dus dat is heel fijn.’

Welke vraag heb je het meest gehad?
‘Kun je mijn wachtwoord resetten?’ (lacht).
Dat is de meest voorkomende vraag! Meestal
gaat het zo dat iemand op vakantie gaat en als
ze dan terugkomen weten ze hun
wachtwoord niet meer.’

JAARVERSLAG COMBIWEL 2021

Roël Kendall was het afgelopen jaar stagiair op de ICT-afdeling onder bezielendeRoël Kendall was het afgelopen jaar stagiair op de ICT-afdeling onder bezielendeRoël Kendall was het afgelopen jaar stagiair op de ICT-afdeling onder bezielende
begeleiding van Gerard Honing en Martijn Veerman. Roël volgt de opleiding MBObegeleiding van Gerard Honing en Martijn Veerman. Roël volgt de opleiding MBObegeleiding van Gerard Honing en Martijn Veerman. Roël volgt de opleiding MBO
4 op het ROC, heeft bijna zijn diploma in the pocket en wil graag4 op het ROC, heeft bijna zijn diploma in the pocket en wil graag4 op het ROC, heeft bijna zijn diploma in the pocket en wil graag
netwerkbeheerder worden.netwerkbeheerder worden.netwerkbeheerder worden.   

ROEL KENDALL, STAGIAIR COMBIWEL SHARED SERVICES, ICTROEL KENDALL, STAGIAIR COMBIWEL SHARED SERVICES, ICTROEL KENDALL, STAGIAIR COMBIWEL SHARED SERVICES, ICT

Een boom van een man is Roël, maar liefst
2.03m, hij oogt zachtaardig en is een heuse
Combiwel enthousiasteling met een zeer
aanstekelijke lach. Als één van de weinigen
kon hij relatief veel op kantoor vertoeven in
2021. Zo’n leeg en rustig kantoor vond hij fijn
om in te werken, maar hij had ook graag meer
collega’s willen ontmoeten om ‘te zien met
wie hij nu eigenlijk werkt’. Hij vertelt over zijn
ervaringen van 2021 in het ‘ICT- hok’.

Roël, wat heb jij afgelopen jaar precies
moeten doen als stagiair op de ICT-afdeling?
‘Samen met het team ‘tickets’ oppakken.
Binnen Combiwel werken we met een
ticketsysteem, dat Topdesk heet. Een ticket is
een ander woord voor melding. Collega’s
kunnen inloggen via Sharepoint en hun vraag
stellen, probleemstuk voorleggen of
apparatuur aanvragen. Wanneer dat verwerkt
is aan de buitenkant, pakken wij het aan de
binnenkant op de ICT-afdeling op.’

Hoe zou jij, als stagiair op de ICT-afdeling van
Combiwel, het jaar 2021 samenvatten?
‘Het jaar 2021 als stagiair bij Combiwel heb ik
een hele leuke werkervaring gevonden. Ik heb
heel veel geleerd en ik heb ook heel leuke
collega’s ontmoet en leren kennen. Dat vond
ik belangrijk; dat mijn stageplek leuke collega’s
op de werkvloer heeft. Ik zou eigenlijk geen
betere stageplek kunnen bedenken als ik er nu
zo naar terugkijk. Dus dat is wel erg fijn.’

Wat maakt het zo’n goede stageplek dan?
‘De korte communicatielijnen binnen
Combiwel. Dat vond ik leuk. Als je kijkt naar
collega’s met hogere functies en je hebt een
vraagstuk waar je niet uitkomt, dan kun je
makkelijk met hen schakelen. Zij zijn altijd
bereid om je te helpen.’

Hoe was het om stage te lopen in het tweede
corona jaar?
‘Ik ben inderdaad middenin corona begonnen,
het was voor mij vrij moeilijk om hierin mijn
draai te vinden. Maar op een gegeven
moment is het wel gelukt, omdat ik collega’s
heb die mij daarbij steunden. Ondanks corona
waren mijn collega’s Martijn en Gerard altijd in
de buurt om mij te kunnen helpen.’
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Zij leveren een internetlijn op en het stukje
tussen hen en het uiteindelijke internet op jouw
beeldscherm, daar zit mijn ambitie. Dus daar wil
ik in groeien. Dat heb ik hier ook geleerd. Ik heb
hier precies geleerd wat ik nodig heb.’

Wat neem je verder nog mee van deze
ervaring?
‘Hoe ik mijn kennis, in vakjargon, over kan
brengen naar collega’s die weinig doen met de
producten. Op die manier kan ik het voor hen
duidelijker maken en ook makkelijker. Waardoor
ze dus ook vrolijker te werk gaan en beter hun
werk willen doen. Als wij klaar voor ze staan,
dan komt het eigenlijk meestal wel goed.’
(Lacht).

Waar ben je trots op, naast dat je je diploma nu
echt bijna hebt?
‘Op alle collega’s die ik hier heb leren kennen. Ik
ben niet alleen maar bezig geweest met
computers, maar ik heb ook een beetje de
bedrijfscultuur leren kennen.’

Wat is die bedrijfscultuur dan?
‘Wat ik zie is dat het hier heel sociaal is.
Hardwerkend, maar altijd tijd voor een lachje. En
gewoon goed met elkaar omgaan.’

Zou jij Combiwel als stageplek aanraden aan je
medestudenten? 
‘Oeh, het is zeker een aanrader! Voornamelijk
met betrekking tot de kennis die je opdoet en de
begeleiding die je meekrijgt. En de verschillende
collega’s die je krijgt te spreken. Het is
organisatiebreed echt een hele goede stageplek
om een goede ervaring te krijgen en dat mee te
nemen in de toekomst.’ 

Waar ligt jouw ambitie?
‘Ik wil graag werken als netwerkbeheerder. Met
andere woorden; dat gaat om het ‘tussenstukje’
bij bijvoorbeeld Ziggo of KPN.

Bekijk het interview op video
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Duurzaamheid

Anno 2021 staat het op ieders agenda, of zou
het moeten staan: Duurzaamheid. Binnen
Shared Services is een werkgroep gestart, die
al snel ook vanuit andere werkorganisaties
aansluiting van enkele collega’s kreeg.  
Dit multidisciplinaire team is met elkaar het
afgelopen jaar aan de slag gegaan met het in
kaart brengen van wensen en mogelijkheden
binnen Combiwel met betrekking tot
duurzaamheid. Het was en is nog steeds een
puzzel om de juiste kaders te vinden. Maar de
weg die is ingeslagen is via eigen
bewustwording met elkaar Combiwel als
bedrijf duurzamer te maken.  

Aan het eind van het jaar heeft het team
Combiwel Duurzaam ervoor gezorgd de
attentie voor de waardering van de
medewerkers geen plastic cadeaukaart maar
een code werd. Iedereen was opgeroepen mee
te doen met het delen van ‘jouw groene
voornemen voor 2022 voor Combiwel’, met als
hoofdprijs dat Combiwel de beste ideeën gaat
onderzoeken op uitvoerbaarheid.  

Ondersteuning BuurtteamWest

Zowel stedelijk als intern heeft Shared Servies
op veel vlakken ondersteuning geboden aan de
Buurtteams, die per 1 april 2021 hun intrede
hebben gedaan. De transitie van alle klanten
van de maatschappelijke dienstverlening en
schuldhulpverlening was bijvoorbeeld een van
de zaken die Shared Services in goede banen
heeft geleid. 

Niet alleen de klanten, maar ook de
medewerkers kwamen met de komst van de
Buurtteams in andere organisaties. Zo heeft
Shared Services bijgedragen aan een soepele
transitie en steun geboden bij de onboarding
van de nieuwe medewerkers van Combiwels
Buurtteam Amsterdam West. 

Ook voor het nieuwe intranet voor alle
Buurtteams is Combiwel Shared Services de
trekker geweest. Met de kennis van Sharepoint
is BUUT opgezet en kunnen de Buurtteams
Amsterdam met elkaar informatie delen, samen
werken in documenten en op gemakkelijke
wijze stedelijke informatie vinden. En Shared
Services was niet alleen de trekker, inrichter
maar heeft ook het beheer van BUUT in 2021
naar tevredenheid van de Buurtteams geleid. 

COMBIWEL SHARED SERVICES 2021 UITGELICHT   
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Steeds verder, vertrouwder met AFAS 
In 2021 heeft Shared Services de werving en
selectiemodule van AFAS in gebruik genomen.
Met de afdeling HR, applicatiebeheer en
externe partner Gladior is na gedegen achter
de tekentafel te hebben gezeten met elkaar de
juiste inrichting van deze module neergezet.
Vacatures worden uitgezet via AFAS Outsite
op werkenbij.combiwel.nl. De sollicitant kan nu
met één druk op de knop solliciteren en het
systeem aan de achterkant leidt hem of haar
bij geschiktheid tot een geheel
geautomatiseerde indiensttreding.   

Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen
om de factuurverwerking om te zetten van
Pro-Active naar AFAS. Met als doel dat ook de
inkoopmodule van AFAS gebruikt kan gaan
worden. Ook zijn er projectvisies geschreven
voor postafhandeling in AFAS en het CRM.
Shared Services doet dit niet alleen, voor een
goede implementatie is een externe
leverancier gevraagd hierin te ondersteunen. 

De strategie ‘AFAS tenzij...’ krijgt zo steeds
meer vorm.   

https://youtu.be/SOmDyQBdb_E
https://youtu.be/SOmDyQBdb_E
http://werkenbij.combiwel.nl/


RAAD VAN TOEZICHT
Combiwel maakte het verschil

ONDERNEMINGSRAADONDERNEMINGSRAADONDERNEMINGSRAAD

Medewerkers meer inspraakMedewerkers meer inspraakMedewerkers meer inspraak

Wij, leden van de Raad van Toezicht zijn
onder de indruk van hoe Combiwel er ook in
2021 in geslaagd is om er met een grote
diversiteit aan activiteiten en diensten voor
inwoners van Amsterdam te zijn. Het was het
tweede achtereenvolgende jaar waarin de
corona-crisis grote invloed had op het welzijn
van de samenleving. Combiwel maakte het
verschil voor Amsterdammers met psychische
problematiek, mensen die gebukt gingen
onder eenzaamheid of schulden en jongeren
die in de knel raakten. En zelfs onder
omstandigheden die opnieuw extra veerkracht
van medewerkers hebben gevraagd, is de
organisatie zich verder blijven verbeteren. 

Wij hebben in een gezamenlijk traject met het
directieteam de koers voor de toekomst
uitgezet. Dit heeft geholpen om in een roerige
tijd focus te houden. En het bood ruimte voor
nieuwe ontwikkelingen die nodig zijn voor de
stad. We zijn trots op de start van de
Buurtteams, op de visie en samenwerkingen
rondom de IKC’s en de brede inzet van Young
Originals. Intern is veel aandacht besteed aan
samensturing. We hebben gemerkt dat deze
manier van organiseren van het werk, goed
past bij de inhoudelijke visie van Combiwel.

Het oogst waardering dat Combiwel nu al een
aantal jaren op rij over de volle breedte van
het presteren van de organisatie prima
progressie laat zien.

Met de komst van 2 nieuwe leden is de Raad
van Toezicht weer op volle sterkte gekomen.
Ook voor ons was het andermaal een jaar van
digitaal vergaderen. Gelukkig bleek toch een
werkbezoek aan Huis van de Wijk De
Havelaar mogelijk. Inspirerend en leerzaam
om op locatie met medewerkers in gesprek te
zijn.

We zijn blij dat de Ondernemingsraad zich in
het afgelopen jaar verder ontwikkeld heeft en
groeit in het acteren op hoofdlijnen en balans
houdt tussen de belangen van de
verschillende betrokken partijen. Een OR die
goed functioneert draagt in belangrijke mate
bij aan de stabiliteit van de organisatie.

Voor het nieuwe jaar legt Combiwel de lat
weer hoog. Er liggen aansprekende
jaarplannen en een robuuste begroting aan
ten grondslag. Wij hebben vertrouwen in de
organisatie en haar veranderkracht.

Martien Kuitenbrouwer, Hilde Marx, Guus
Schnitzler, Attiya Gamri, Joan van der Burgt

In 2021 hebben wij namens onze collega’s
online overleg gevoerd met onze bestuurder
en hoofd HRM over allerlei onderwerpen die
voor medewerkers belangrijk zijn. 

Verschillende onderwerpen zijn vanuit de
organisatie voor instemming of advies aan ons
voorgelegd, zoals de Thuiswerkregeling, de
Fietsenregeling en de start van een nieuwe
kinderopvanglocatie, de Zilverberg.

Verschillende ontwikkelingen – waar de OR
eerder advies over heeft gegeven – zijn we
blijven we volgen. Bijvoorbeeld de transitie bij
Buurtteams West, waar in 2021 opnieuw
cliënten en medewerkers zijn ingestroomd
vanuit andere organisaties. 

De drie speerpunten die de OR in 2020 heeft
geïntroduceerd zijn in 2021 op onze agenda
blijven staan. Dat zijn samensturing,
duurzaamheid en de samenwerking tussen de
werkorganisaties van Combiwel. Het gaat om
doelen die niet van de een op de andere dag
gerealiseerd zijn. Ze verdienen blijvende
aandacht tijdens ons overleg met de
bestuurder, de leden van de Raad van
Toezicht (RvT) en de directeuren. 

Tot ons genoegen zien wij dat deze
onderwerpen ook bij hen leven. Op
verschillende manieren krijgt samensturing
vorm bij de werkorganisaties. In 2021 is
Buurtteams gestart met samensturing, terwijl
Buurtwerk daar eerder al mee aan het werk is
gegaan. Bij CSS krijgt samensturing vorm via
agile werken. 

Voor het werken aan vergroening is door CSS
een organisatie brede werkgroep ingesteld,
waar een OR-lid bij aangesloten is. Om de
samenwerking tussen de werkorganisaties te
bevorderen, heeft het management in 2021
overleg gevoerd onder begeleiding van een
extern adviesbureau. 

Als OR vinden we het belangrijk dat
medewerkers meer inspraak krijgen en
daarmee invloed op organisatiekwesties die
hen direct raken. Dat vraagt om een
organisatie die zijn medewerkers vroegtijdig
betrekt en verantwoordelijkheden zo diep
mogelijk in de organisatie belegt. In 2021
bespraken we als OR welke rol wij daarin
kunnen vervullen. En of dit om aanpassing
vraagt van de organisatie van ons OR-werk.

Vanaf de verkiezingen in 2022 gaan we
experimenteren met het betrekken van meer
collega’s bij de medezeggenschap. We laten
twee van de elf vaste zetels los, waarvoor in
de plaats we vaker deskundigheid uit de
organisatie of daarbuiten vragen. 

Ondanks dat allerlei ontwikkelingen soms veel
van medewerkers vragen, zien we ook de
veerkracht bij onze collega’s. We zien
medewerkers die geloven in de
maatschappelijke impact van Combiwel en de
energie die zij hebben om er samen te zijn
voor de Amsterdammers en
Amsterdammertjes. 

Namens de OR, 
Jorrit Boomgaardt, Astrid Bakker
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Combiwel voor Kinderen

Kamers met Kansen

Shared Services

Contact en online informatieContact en online informatieContact en online informatie   BUURTWERK

Buurtteam Amsterdam West
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combiwel.nl

combiwelbuurtwerk.nl

buurtteamamsterdam.nl/west

combiwelvoorkinderen.nl

kamersmetkansenamsterdam.nl

Stichting Combiwel AmsterdamStichting Combiwel AmsterdamStichting Combiwel Amsterdam
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